MR Notulen
Datum: 5 november 2018
Tijd: 19:45 – 21:45 uur
19:45 – 20:00 uur MR-voorbespreking onderwerpen van de vergadering (gesloten gedeelte, alleen
toegankelijk voor MR leden)
20:00 – 21:30 uur vergadering openbaar
21:30 – 21:45 uur nabespreking MR (alleen toegankelijk voor MR leden)
Aanwezig: Eefje (o), Antoinette (o), Aad (o), Kim (p), Linda(p), Carla (dir)
Afwezig: Arianne (p) ziek
Voorzitter: Kim
Notulist: Eefje

1. Vaststellen van de agenda
Er is geen wijziging voor de agenda.
2. Ingekomen post
Het tijdschrift voor de MR is binnengekomen, Eefje neemt dit mee naar huis en haalt er
mogelijke belangrijke punten uit.
3. Notulen vorige vergadering
De notulen van de vorige vergadering zijn nu officieel vastgesteld.
Worden nog op de site geplaatst.
4. Mededelingen MR en GMR
• Antoinette is gestopt met haar taken voor de GMR. Er zijn nog geen reacties van nieuwe
ouders, ook niet op de oproep in de nieuwsbrief. Carla plaatst daarom binnenkort een
herhaalde oproep. Antoinette benadert persoonlijk nog iemand.
Het zou jammer zijn als onze stem verloren gaat bij beslissingen die ook de Toermalijn
aangaan.
• Kim en Antoinette verlaten na kerst de MR. Hun zittingstermijn is al eerder afgelopen maar
zij zijn nog een tijd aangebleven i.v.m. geen nieuwe aanmeldingen voor zowel de ouder- als
de teamgeleding. We besluiten dat wij tot de zomervakantie doorgaan met een bezetting
van 4 personen (2 ouder- 2 personeel). We zullen later in het schooljaar gaan werven voor
schooljaar ‘19-‘20.
5. Mededelingen directie
• Jaarplan ‘18-‘19
De MR heeft instemmingsrecht over het jaarplan van de school.
We zijn unaniem positief over het jaarplan. We zijn blij te lezen dat er tijd wordt genomen
voor de borging van o.a. 4X wijzer en muziek. Het plan is helder beschreven en naar onze
mening ook haalbaar. Het is mooi dat de ontwikkeling die is ingezet door Bert nu door Carla
wordt voortgezet. Zij het wel met haar persoonlijke noot die ook is afgestemd met het team.
Goed dat er nu al dingen zichtbaar zijn die genoemd worden in het plan, bijvoorbeeld het
opknappen van het schoolplein.
Als aandachtspunt zien wij het zichtbaar maken van de Vreedzame school voor ouders.
Het is belangrijk dat ouders en leerkrachten op 1 lijn zitten als het gaat om het pedagogisch
klimaat. Om dit te bereiken zou Vreedzame school nog meer zichtbaar moeten zijn voor
ouders. In de gang en in het infobulletin. Carla gaat dit samen met het team oppakken.
We stellen nog een aantal verhelderende vragen en keuren het jaarplan goed.
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Lopende zaken
-Op de hekken van het bovenbouwplein komen sloten zodat deze ’s avonds kunnen worden
afgesloten. Voornamelijk in het weekend is er overlast. Doordeweeks blijft het voorlopig los.
-Voor het verder opknappen van het schoolplein is €40.000 euro begroot op de begroting
van 2019. De volgende vergadering bespreken wij dit.
-VSO is gestart per 1 november via het Kwakersnest.
-Voor de schoolapp zijn steeds meer ouders aangemeld. Ook de leerkrachten maken hier
meer gebruik van als communicatiemiddel. De groepsapp van de klassenouders wordt alleen
gebruikt voor praktische zaken zoals bijv. een oproep voor luizenouders. Alert op blijven dat
dit zo blijft ivm de privacy wet. Leerkrachten zitten NIET in de groepsapp en communiceren
ook niet via deze weg. Alles gaat via de schoolapp of de mail.
-Er zijn veel zieken geweest sinds de start van het schooljaar. Door de ‘flexibele schil’ is dit
vrijwel altijd intern opgelost. Dit gaat wel ten koste van andere activiteiten. Maar hierdoor
zijn er nog geen groepen naar huis gestuurd. In de invalpoule zijn geen mensen om in te
zetten. Dat het intern wordt opgelost is dan ook fantastisch en een extra stap die het team
met elkaar zet. Carla zal dit nog in de nieuwsbrief plaatsen. Doordat het intern is opgelost
hebben ouders soms niet in de gaten welke moeite de leerkrachten doen om alle kinderen
elke dag goed onderwijs te geven!

6. Evaluatie ouderavond
De opkomst was laag dit jaar. Dit viel met name op in de kleuterbouw en groep 3,
jaargroepen waarbij je meer ouders verwacht. Wat te doen de komende jaren?
Tip; denk na wat je doel van de avond is.
Is dit het geven van informatie? Dan kan dit wellicht ook op een andere manier.
Is dit het kennismaken met ouders en binding met de school? Zorg dan wel dat je elkaar live
spreekt en ontmoet.
De oudergeleding geeft aan dat ouders uit een klas elkaar vaak niet kennen en hierdoor ook
minder binding kunnen voelen met elkaar en met de school. Ook de informatievoorziening
en het welkom heten van nieuwe kinderen vinden we een aandachtspunt.
Carla geeft aan al bezig te zijn met een informatiepakket voor ouders die een rondleiding
krijgen op school.
7. Werving GMR en MR lid
Zie deze notulen bij punt 4.
8. Actielijst
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Actielijst
Nieuwe oudergeleding in de GMR
Begroting en schoolgids

Benadering Marc Schultheis
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Foto maken nieuwe MR
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10. Rondvraag
-

Komende vergaderdata schooljaar 2018-2019
Dinsdag 11 december 2018
Dinsdag 29 januari 2019
Maandag 1 april 2019
Maandag 3 juni 2019
Donderdag 20 juni 2019 ( informele MR-vergadering, inclusief etentje!)
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